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Educatie is essentieel

Geachte lezer,
Met úw hulp hebben we baanbrekend werk kunnen verrichten voor dieren in China.
In 2014 hebben we consumenten voorgelicht over de voordelen van een bontvrij leven en over de
gruwelen in de hondenvlees industrie.
We konden ons humane educatieprogramma voor kinderen op ongekende schaal uitbreiden. En
we hebben meer Chinese dierenartsen opgeleid in diervriendelijke technieken.
Hieronder vindt u een aantal behaalde resultaten over het afgelopen jaar, in de hoop dat deze u
inspireren om ons ook dit jaar te blijven steunen!
Dank u wel,
Namens het bestuur,
Nel van Amerongen

Stichting ACTAsia for Animals Nederland
Postbus 1390
3500 BJ Utrecht
Website: www.actasia.nl.
E-mail: info@actasia.nl

Statutaire zetel: Utrecht
KvK nummer: 30232790
Fiscaal nummer: 8187.69.452
Rekeningnummer 4972127
.

Organisatie
Stichting ACTAsia for Animals maakt als nationale organisatie voor Nederland, deel uit van de in
Engeland gevestigde moederorganisatie. De werving van gelden en de besteding daarvan
geschiedt op basis van projecten door ACTAsia UK en in overleg met ACTAsia UK.
Bestuur
Pei-Feng Su
José Oostveen
Nel van Amerongen

Voorzitter, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
Penningmeester, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))
Secretaris, gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s))

Medewerkers
Stichting ACTAsia for Animals Nederland werkt enkel met vrijwilligers en heeft geen betaalde
medewerkers in dienst.
Werkwijze
Er is geen fysiek kantoor; vrijwilligers en medewerkers werken vanuit huis. Eenmaal per jaar is er
conform de statuten een bestuursvergadering. Op continue basis vindt er overleg plaats tussen
vrijwilligers, via Skype en email.
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en overige vrijwilligers genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.

Visie: Een duurzame en professionele dierenbeschermingsbeweging in Azië die gezien wordt als
onderdeel van, en bijdraagt aan, positieve sociale verandering.

Missie: Blijvende verbeteringen voor dieren in Azië door het ontwikkelen van professionele
dierenbeschermers in Azië.

Doelstellingen:





Trainen en ondersteunen van dierenbeschermers zodat zij effectief om kunnen gaan met
de problemen die ze tegenkomen op professioneel en persoonlijk gebied.
Opzetten van een netwerk om:
o kennis, ervaring en informatie uit te wisselen,
o samen campagnes te voeren met grotere impact.
Bewustzijn creëren voor dierenbescherming als onderdeel van een meer geciviliseerde
samenleving.

Werkgebied
De medewerkers van ACTAsia hebben in verschillende Aziatische landen gewerkt, maar we
richten ons momenteel op China. De organisaties in China zijn nog zo nieuw, terwijl het misbruik
van dieren zo wijdverbreid is en verder uitbreidt.
Vele westerse bedrijven 'exporteren' hun dierenleed naar China door het financieren
van praktijken in de intensieve veehouderij en dierproeflaboratoria die illegaal zouden zijn in hun
eigen land.
Dieren zijn op geen enkele manier beschermd door een wet in China.

Projecten en Campagnes
Consumenten Educatie: Fur Free China

We hebben een bontvrije modeshow gehouden in Beijing, om schoonheid zonder dierenleed
te promoten. Behalve de mode, was ook het geserveerde voedsel en de make-up voor de
modellen zonder dierenleed. Het was het eerste evenement in zijn soort in China, en kreeg
veel aandacht op TV en in kranten.

Met onze ludieke fietstocht door Wuhan als
startschot van de anti-bont campagne 20142015, bereikten we eveneens de nationale
media.

We hebben meer dan zestig anti-bont
demonstraties door heel China mogelijk
gemaakt, en studenten getraind om hun
eigen acties te organiseren.

Tijdens het jaarlijkse hondenslacht festival in Yulin hebben we een persconferentie
georganiseerd, bijgewoond door journalisten uit heel China. We hebben ook een protestbrief
gestuurd aan het stadsbestuur van Yulin Government, ondertekend door zeventig organisaties.

Vier nieuwe Chinese winkelketens hebben
zich 'Bontvrije Verkopers' verklaard,
hoewel dit een relatief onbekend begrip
is in China.

We controleerden wederom de meest bekeken TV
show van het jaar (het Chinese Nieuw Jaar Gala),
op het dragen van bont door beroemdheden.

Humane Educatie: Caring for Life

We zijn een formele samenwerking aangegaan met het onderwijsbureau van XiGang, een
stadsdeel van Dalian stad met zes miljoen inwoners. Onze 'Caring for Life' cursus zal op alle 21
basisscholen in dit stadsdeel gegeven gaan worden.

Het aantal basisscholen die onze cursus
geven is gestegen van 26 naar 78.

2900 nieuwe kinderen zijn gestart met
de volledige cursus van twaalf sessies.

Nog eens 480 leerlingen op plattelandsschooltjes kregen de verkorte cursus ‘Plant de
Zaadjes’ tijdens de zomermaanden.

Met onze workshops gedurende het jaar en in
diverse steden, zijn honderden
nieuwe Humane Onderwijzers opgeleid.

Professionele Educatie: Cure with Care

Sinds 2009, trainen we samen met Vets Beyond Borders (VBB) Chinese dierenartsen in
diervriendelijke praktijken voor gezelschapsdieren.
In 2014 werden drie workshops gehouden met Chinese VBB trainers in Dongguan, Shanghai en
Beijing. In totaal namen 150 dierenartsen deel aan de theorie sessies en 60 dierenartsen deden
praktijkervaring op, onder andere in sterilisatietechnieken.

Communicatie, voorlichting en fondswerving
Communicatie
Als belangrijkste communicatiemiddelen gebruikt ACTAsia haar websites in Engels, Nederlands
en Chinees en sociale media: Facebook in het Engels, en Weibo, de Chinese equivalent van
Twitter.
De huidige website is nodig aan modernisering en consistentie toe, zodat ACTAsia in alle
gebruikte talen en landen een eenduidige uitstraling heeft. Een andere reden die een vernieuwde
website rechtvaardigt is dat momenteel slechts door slechts twee personen (in Nederland) met
het systeem gewerkt kan worden. Daarom wordt gekozen voor het meer gebruikersvriendelijke
(en gratis) Wordpress, en gewerkt met een webontwerper (op vrijwillige basis) met als streven om
de nieuwe site in 2015 te kunnen lanceren.
Donateurs en geïnteresseerden worden enkele malen per jaar middels een email brief op de
hoogte gehouden.
Informatievragen worden via de Nederlandse, Engelse of Chinese info inbox ontvangen en zo
mogelijk binnen twee dagen afgehandeld.

Voorlichting en fondswerving
Op basis van de teruglopende resultaten in 2013, is in 2014 gestopt met het uitzenden van
televisiespots over de bontindustrie in China.
Het huidige aantal geworven donateurs, waarvan de meesten een maandelijkse bijdrage doen,
vormt een kleine, maar stabiele inkomstenbron vanuit Nederland die ons meer mogelijkheden
geeft om activiteiten te plannen en te continueren.
Daarnaast vindt een aantal organisaties in ons een betrouwbare partner, en mochten we
wederom op hun projectbijdragen rekenen.

Jaarrekening
Algemeen
Stichting ACTAsia for Animals is in december 2007 opgericht en statutair gevestigd te Utrecht.
Per juni 2008 is Stichting ACTAsia aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De stichting heeft geen winstoogmerk en als doel het bevorderen van dierenbescherming in Azië
en tracht dit onder meer te verwezenlijken door het geven van training en ondersteuning aan
lokale dierenbeschermers en het (gezamenlijk) voeren van campagnes.
Stichting ACTAsia Nederland maakt deel uit van de moederorganisatie in Engeland (charity
nummer 1127625), en houdt zich voornamelijk bezig met het werven van fondsen om
bovengenoemde doelstelling te kunnen bereiken.
Bestuur en beloning: Het bestuur heeft de leiding over de stichting. Dagelijkse, uitvoerende
taken liggen in handen van de secretaris (Nel van Amerongen). Geen van de bestuursleden
ontvangt een beloning voor haar werkzaamheden. Er is geen fysiek kantoor, en kosten voor
computer, telefoon etc. worden door bestuursleden zelf gedragen.
Kosten van werving: De kosten voor fondswerving komen ten laste van de stichting. Altijd wordt
getracht om diensten daartoe gesponsord te krijgen of in ieder geval tegen charitatief tarief in te
kopen.
Eigen vermogen: blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de stichting.
Beheer en bestedingen van het vermogen: Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op
een
lopende rekening. Met het vermogen worden geen beleggingen gedaan. Besteding van geld
geschiedt
op basis van projecten van en in overleg met ACTAsia for Animals UK.
Waarderingsgrondslagen
- Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen.
- Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Balans (bedragen in Euro’s)
31-12-2014

31-12-2013

19.343,76

1.694,88
5.000,00

19.343,76

6.694,88

ACTIVA
Liquide middelen
Postbank
Overlopende activa
Totaal

PASSIVA
Reserve onverdeeld resultaat
Overlopende passiva
Totaal

14.130,42
5.213,34

6.520,65
174,23

19.343,76

6.694,88

Exploitatierekening (bedragen in Euro’s)

2014

2013

3.416,27
22.483,38
13.046,65

3.077,75
19.760,90
10.000,00

38.946,30

32.838,65

13.000,00
12.000,00

13.000,00
9.000,00

Baten
Eenmalige Donaties
Periodieke Donaties
Sponsoring
Totaal inkomsten

Lasten
Projectbijdragen China
Fur Free China
Humane Education
PR, werving en voorlichting
Productiekosten
Uitzendkosten
Call centre
Drukwerk
Webhosting
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Totaal lasten

Exploitatieresultaat

36,00

6.451,65
1.235,05
49,60
36,30

832,23

557,76

26.297,42

30.330,36

12.648,88

2.508,29

429,19

